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 بحث المسائل الرئيسية واإلطار التنظيمي المتعلق بها من جدول األعمال: 2البند 

 حماية المستهلك :2-2

 الوثائق 2-3-1

 WP/15و  WP/5 ورقات العمل التالية: باالستناد إلىمن جدول األعمال  3-2نظر المؤتمر في البند  2-3-1-1
النقل الجوي الدولي  كندا وألمانيا واإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة واتحاد)  WP/70 )األمانة العامة( و WP/20 و

المممكة ) WP/43 ( ومنظمة السياحة العالمية لألمم المتحدة) WP/31 و (شيمي) WP/30 و (والرابطة الدولية لمشحن الجوي
أعضاء المجنة األفريقية لمطيران ) WP/47 ( والواليات المتحدة)WP/45 ( ونيابة عن مجموعة الدول العربية العربية السعودية

أيرلندا نيابة عن االتحاد األوروبي ودولو اإلعضاء ودول أخرى أعضاء في المجنة األوروبية لمطيران )WP/55 ( والمدني
في آسيا والمحيط اليادئ  اتحاد النقل الجوي الدولي واالتحاد العربي لمنقل الجوي واتحاد شركات الطيران) WP/68 و (المدني

 (أندونيسيا) WP/83 و (سنغافورة) WP/79( و جنوب أفريقيا)WP/77  ( وورابطة النقل الجوي ألمريكا الالتينية والكاريبي
رابطة أمريكا الالتينية ) WP/102 و WP/69 و (الصين) WP/98 و (البرازيل) WP/95 و (المجمس الدولي لممطارات) WP/91 و

  .(الطيران والفضاءلقانون 

أعضاء لجنة أمريكا ) IP/7و  )األمانة العامة( IP/1 أحاط المؤتمر عممًا أيضًا بورقات المعمومات التالية: 2-3-1-2
 .(كوريا) IP/15 (الالتينية لمطيران المدني

 المناقشة 2-3-2

ولوحظ أيضًا أن فعالية  .الجوي أعرب المؤتمر عن تأييده باإلجماع لمحاجة  لحماية مستيمكي خدمات النقل 2-3-2-1
 الالستجابات بتنظيم الموائح التي تعتمدىا الدول ستستفيد من زيادة التضافر والتوافق.

فيا أفضل منتدى لمعالجة المسائل المتعمقة صكان ثمة تأييد واسع النطاق لمرأي الذي مؤداه أن االيكاو، بو  2-3-2-2
رائدًا في وضع المبادئ األساسية رفيعة المستوى غير المفروضة بشأن حماية  بالنقل الجوي الدولي، ينبغي أن تؤدي دوراً 

وجرى اإلقرار بأنو، في وضع مثل ىذه المبادئ األساسية، سيكون من الضروري السعي من أجل توازن مالئم بين  .المستيمك
المبادئ األساسية يجب أن يتيح  الحاجة لحماية المستيمك وقدرة الصناعة عمى المنافسة. ولوحظ أيضًا أن وضع مثل ىذه

المرونة فيما يتعمق بتنفيذ الدولة، مع أخذ خصائص اجتماعية وسياسية واقتصادية محددة في الحسبان. واعتُبر تثقيف 
 المستيمكين بشأن الجوانب الرئيسية لمسفر الجوي جانبًا ىامًا لحماية المستيمكين.

الحظت عدة دول ومنظمات أن وضع المبادئ األساسية بشأن حماية المستيمك ينبغي أن تكون متماشية  2-3-2-3
مايو  28ل في يامع الوثائق الحالية، وال سيما االتفاقية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي، التي اعُتمدت في مونتر

َعت اليا)أي "اتفاقية مونتر 1999 ل عمى أن تصدق يادول التي لم تصدق بعد عمى اتفاقية مونترل"(. وفي ىذا الصدد، ُشجِّ
 عمييا.  

فيما يتعمق بوضع المبادئ األساسية بشأن حماية المستيمك بطريقة تتسم بالكفاءة والسرعة، جرى اإلعراب  2-3-2-4
ريق خبراء تنظيم النقل مكرس ليذا الموضوع، يمكن أن ينبثق عن ىيئات االيكاو الحالية مثل ف عن التأييد إلنشاء فريق خاص

 الجوي.
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نظرًا لفوائد تزويد مستخدمي خدمات النقل الجوي بمعمومات واضحة عن األسعار، كان ثمة تأييد لمحاجة  2-3-2-5
 إلدراج شفافية األسعار كجزء من المبادئ األساسية بشأن حماية المستيمك.

ترابط النقل الجوي وأيدت التعاون في تحديد العوائق التي الدول عن تأييدىا لمتدابير الرامية لتعزيز  تأعرب 2-3-2-6
فيما يتعمق بالمزيد من العمل الذي تضطمع بو الاليكاو في ىذا المجال، وخاصة ذلك الذي يتركز عمى تحميالت و  .تعترضو

ِقبل فريق خبراء أمن  التكاليف والمنافع، جرى اإللماح إلى أنو من المطموب المزيد من النظر فيو، بما في ذلك النظر فيو من
 الطيران وفريق خبراء التسييالت.

أحاطت منظمة السياحة العالمية المؤتمر عممًا بقرارىا إرجاء وضع مشروع اتفاقيتيا بشأن حماية السائحين  2-3-2-7
استنادًا إلى ما إذا ريثما يتم استعراض نتائج المؤتمر. ووافق المؤتمر عمى الحاجة لتفادي تطبيق مجموعات مختمفة من القواعد، 

 أو حاالت "القوة القاىرة". كان أي شخص يعتبر راكبًا جويًا أو سائحًا، وخاصة في حاالت االضطرابات اليائمة

 االستنتاجات 2-3-3
 3-2البند  حماية المستيمك بمقتضىبشأن التي دارت  ة، وعقب المناقشتم بحثياعمى ضوء الوثائق التي  2-3-3-1

 َخُمص المؤتمر إلى ما يمي:، من جدول األعمال

 الحاجة لنيوج متوافقة؛ تحظى أىمية حماية مصالح المستيمكين بتأييد شامل، شأنيا في ذلك شأنأ( 

المبادئ األساسية بشأن حماية المستيمك، التي تشكل مسائل مثل شفافية األسعار ومساعدة الركاب  ب( 
الطائرة، ستفيد الركاب والمشغمين عمى في حاالت تأخر الطائرات واإللغاءات والمنع من ركوب 

 ؛السواء

 ؛لياينبغي تشجيع الدول عمى اعتماد اتفاقية مونتر ج(

زالة العوائق  د( ينبغي لمدول أن تعزز القدرة عمى الوصل التي يوفرىا النقل الجوي وأن تعمل عمى تحديد وا 
مومات عن الركاب المتوافرة تقديم البيانات والمع أمام القدرة عمى الوصل، وينبغي لمدول أن تضمن

لتسييل  مطات الحكومية وشركات الطيران والمطارات والمصادر األخرى ذات الصمة إلى االيكاوسلم
 ؛ىذه الجيود

 ثمة حاجة لنيج ُمنسَّق بين المنظمات، بما في ذلك منظمة السياحة العالمية لألمم المتحدة. ه( 

 التوصيات 2-2-4
 المستهلكحماية  — X/2-2التوصية 

 :بما يلييوصي المؤتمر 

ينبغي لاليكاو أن تواصل رصد تطورات حماية المستيمك وأن تمعب دورا الريادة في وضع إرشادات  أ(
في مجال السياسة العامة، مع مراعاة مصالح الدول وقطاع الطيران والمسافرين جوًا وغير ذلك من 

 ؛الجيات الفاعمة في مجال الطيران
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ئ األساسية بشأن حماية المستيمك د، عمى وجو الخصوص، أن تعد مجموعة من المبالاليكاوينبغي  ب(
تحقق توازنًا مالئمًا بين حماية المستيمكين وقدرة قطاع الطيران عمى المنافسة وتراعي احتياجات الدول 

 ؛لممرونة، نظرًا لمخصائص االجتماعية والسياسية واالقتصادية المختمفة لمدول

 ؛لياالمبادئ األساسية متسقة مع الوثائق الحالية، وخاصة اتفاقية مونتر تكون أن ينبغي ج(

لتسييل إعداد المبادئ األساسية بطريقة تتسم بالكفاءة والسرعة، ينبغي لاليكاو أن تنشئ فريقًا  د(
 ؛خاصًا مكرسًا ُيستَمد من ىيئات قائمة مثل فريق خبراء تنظيم النقل الجوي

في لعب دور الريادة في حماية المستيمك في مجال النقل الجوي وينبغي ليا ان تستمر يكاو لالينبغي  ه(
أن تتعاون مع المنظمات الدولية األخرى، بما في ذلك منظمة السياحة العالمية لألمم المتحدة، بشأن 

 ؛مجاالت االىتمام المشترك

لقدرة عمى الوصل التي لمدول أـن تشجع عمى اعتماد وتطبيق اإلجراءات الرامية إلى زيادة ا ينبغي و(
 ؛يوفرىا النقل الجوي

أن تتخذ اإلجراءات الضرورية، ويمكن أن يكون ذلك من خالل إشراك ىيئات مالئمة يكاو لالينبغي  ز(
خبراء أمن الطيران وفريق خبراء التسييالت، من أجل األعمال الالحقة بشأن تحميل  مثل فريق

 وي عمى الوصل.بقدرة النقل الج ةالتكاليف والمنافع المتصم

— — — — — — — — — 


